Vedlegg

lån til bustadkvalitet
1. Prosjektopplysningar
Er prosjektet vurdert av Husbanken tidlegare?
Ja
Nei
Arbeidet bereknast starta opp

Dersom ja, oppgi saksnr.

Namn på næraste tettstad

Avstand (km)

Planstatus
Arealdel av kommuneplan

Arbeidet bereknast fullført

Ja

Nei

Tomta er
Eigd

Festa

Utbyggingsplan

Reguleringsplan

Dersom privat veg, er vegrett sikra ved tinglyst erklæring?

Areal eigedomen i m2

Dersom vatntilførsel kryssar andre sin grunn, ligg det føre rett ved tinglyst erklæring?

Ja

Nei

Dersom avløpsanlegg kryssar andre sin grunn, ligg det føre rett ved tinglyst erklæring?
Nei
Ja

2. Tiltak (forskrift om lån frå Husbanken kap. 2)
Miljøvennleg bustad (§2-3) (fyll ut pkt 3)

Oppgradering av eksisterende bustad (§ 2-5) (fyll ut pkt 3)

Livsløpsbustad (§2-4)

3. Tiltaksopplysningar
Må fyllast ut ved søknad om lån til miljøvennlege bustader og til oppgradering av bustad
Miljøvennlege bustader (velg minst 3 av 5)
Produkt inneheld maks 0,1
vektprosent helse- og
miljøfarlege stoff

Minimum 70/80
vektprosent kildesorterast

Fleksibilitet i planløysing
To rom kan slåast saman

Minst eitt rom kan delast i to

Etablere hybel med eige bad og kjøkenløysing

Miljødokumentasjon

Ikkje fossilt brensel til
oppvarming og tørk i
byggjeperioden

Eller
Svanemerke

Breeam NOR

HB 7.S.20 (N)

01.2020 – www.husbanken.no

Very good

Excellent

Outstanding

Oppgradering av bustad
Velg minst 2 av 6

Velg minst 1 av 2

Trinnfri
tilkomstveg

Oppgradering
av yttertaket

Oppgradering Overbygd inn- Endre inn- Terskelfrie
Tilgjengelig
av inngangs- gangsparti med gangsplanet døropningar bad
dør/parti
plass til vogn

Energimerke før og etter oppgradering

A

B

C

D

Oppgradering av yttervegg
inkludert vinduge/dører
E

F

G

Enkelttiltak
Du skal krysse av i en av disse tabellene under: A: Helhetlig oppgradering - B: Særlig gode tiltak - C: Hovedombygging
Etterinstallering av heis
Tiltak som gjer at alle bustadEnovas krav for
Tilgjengeleg og
Oppgradering av
funksjonar er på inngangsplanet
oppgradering av bustad
synleg inngangsparti
baderom

4. Kostnader
Beløp i kroner
Huskostnader

Post 1 t.o.m. 6 i NS 3453

Herav heiskostnader

Post 62 i NS 3453

Herav garasjekostnader

Kostnader knytt til garasje-/parkeringsanlegg

Utandørs arbeid

Sum post 7 i NS 3453

Generelle kostnader

Sum post 8 i NS 3453

Spesielle kostnader

Sum post 9 i NS 3453

Herav tomtepris

Pris råtomt/verdi av eiga tomt

Prosjektkostnader

Sum post 0-9 i NS 3453

5. Utfyllande opplysningar

6. Vedlegg
Fasadeteikningar

Planteikningar

Snitt-teikningar

Situasjonsplan

Skøyte/festekontrakt

Dokumentasjon på støtte til bil

Byggjebeskriving

Kontrakt

